
Ν. 4276/2014 (Α 155) 

 

Άρθρο 49 παράγραφος 8 

Αντικατάσταση τουριστικών λεωφορείων 

 

8. Το άρθρο 8 του Ν.711/1977 (Α 284) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 8 

Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσεως 

 

1. Δικαίωμα αντικατάστασης του ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης 

έχουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια του 

λεωφορείου, στις περιπτώσεις: 

α. Λήξης της ισχύος της άδειας κυκλοφορίας λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας 

του λεωφορείου. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία εντός έτους από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της έγκρισης κατά το 

άρθρο 5 του παρόντος νόμου. 

β. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο 

αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου και έχει παρέλθει πενταετία από 

την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου του 

άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 

γ. Αντικατάστασης του υφιστάμενου οχήματος, εφόσον προηγηθεί ο 

αποχαρακτηρισμός του ως τουριστικού λεωφορείου χωρίς να έχει παρέλθει πενταετία 

από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης για τη θέση σε κυκλοφορία λεωφορείου 

του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1α και β του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο 

ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από: 

i. καινούργιο 

ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης χώρας 

μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν 

έχει υπερβεί το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, επιτρεπόμενο 

όριο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις 

αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως 

προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον 

Ε.Ο.Τ.. Η ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου 

προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας 

αυτού. 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό 

τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από:  

i. καινούργιο 

ii. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού χώρας μέλους της E.E. ή 

του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτει στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή 5 ή 

μεταγενέστερη. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 

Τουρισμού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου». 


